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yazýsýnda dile getirdiði sözlük çalýþmasýy-
la ilgili eser taramasýný 1944 yýlýnýn baþýn-
da tamamladý. 1 Ocak 1945 tarihinde Ber-
lin Üniversitesi Yurt Dýþý Bilimleri Fakülte-
si Arap Toplum Bilimi ve Coðrafyasý Kür-
süsü’nde görevlendirildi. 1945’te Ameri-
kalýlar’ýn Halle’ye girmesiyle savaþ bitince
1945-1946 kýþ döneminde tekrar Erlan-
gen’daki akademik hayatýna döndü ve bir
müddet sonra profesörlüðe yükseldi. 1957
yazýnda Münster Üniversitesi Orientalisches
Seminar’da hocalýða baþladý. Bir önceki yýl
Alman Þarkiyat Enstitüsü’nün baþýna geç-
miþ ve 1962 yýlýna kadar bu görevini sür-
dürmüþtü. 1957-1959 arasýnda bu kuru-
mun yayýn kurulu baþkanlýðýný yürüttü.
1961’de Felsefe Fakültesi’ne dekan oldu.
Bu yýllarda Fransýzlar’ýn Þam’da açtýklarý
enstitü gibi bir kurumun bir Arap ülke-
sinde açýlmasý için çalýþmalara baþladý ve
onun çabalarýyla 1961’de Beyrut’ta Alman
Þarkiyat Enstitüsü kuruldu. 1974’te üni-
versiteden emekli olunca sözlüðü üzerin-
de çalýþmalarýný sürdürdü. Uzun bir hasta-
lýk döneminden sonra 24 Mayýs 1981’de
Münster’de öldü. Wehr 1960’ta Kahire Mec-
mau’l-lugati’l-Arabiyye üyeliðine kabul edil-
miþ, 1961’de Peru’nun baþþehri Lima’daki
Ýslâm Araþtýrmalarý Enstitüsü’ne üye ol-
muþtur. 1951’den itibaren Paris Dil Bilimi
Topluluðu, 1967’den itibaren Ren West-
falya Bilimler Akademisi üyesiydi.

Eserleri. 1. Arabisches Wörterbuch
für die Schriftsprache der Gegenwart.
Bu Arapça-Almanca sözlük Wehr’in en
önemli çalýþmasýdýr (Leipzig 1952, 1956,
1958). Daha sonra geliþtirilerek ekiyle bir-
likte yayýmlanan eser (Wiesbaden 1959,
1968) müellif ve John Milton Cowan tara-
fýndan Ýngilizce’ye çevrilerek Amerika Bir-
leþik Devletleri’nde basýlmýþtýr (A Dictionary
of Modern Written Arabic-English [Mu£ce-
mü’l-lu³ati’l-£Arabiyyeti’l-mu£â½ýra], Itha-
ca 1961). Daha sonra deðiþik yayýnlarý ya-
pýlmýþtýr (Wiesbaden 1961, 1966, 1971,
1974; Beyrut-London 1980). Sözlüðün ge-
niþletilmiþ Ýngilizce baskýsý 1979’un sonun-

da yayýmlanmýþ, ardýndan geniþletilmiþ Al-
manca baskýsý, son yýllarda Wehr’e yardým-
cý olan L. Kropfitsch tarafýndan gerçekleþ-
tirilmiþ, ancak müellif bu baskýyý göreme-
miþtir (Wiesbaden 1985). Wehr sözlüðün
baþýnda, maddelerin Irak’tan Fas’a kadar
bütün Arap ülkelerinin çaðdaþ yazarla-
rýnýn eserleri ve çeþitli gazete ve dergile-
rin taranmasýyla toplandýðýný, malzemenin
1940-1944 yýllarýnda birçok þarkiyatçý ve
Arap araþtýrmacýsýnýn yardýmýyla bir ara-
ya getirildiðini söylemektedir. Kahire Arap
Dil Akademisi, bu sözlükte tesbit edilen
yeni kelimelerin bir komisyon tarafýndan
Arapça sözlüðe alýnmasýný önermiþtir. 2.
Die Besonderheiten des heutigen Hoc-
harabischen mit Berücksichtigung der
Einwirkung der europäischen Sprachen
(Berlin 1934; MSOS, XXXVII [1934], s. 1-
64). Müellifin doktora tezidir. 3. Wunder-
bare Erlebnisse-Seltsame Begebnisse.
el-¥ikâyâtü’l-£acîbe ve’l-aÅbârü’l-³a-
rîbe adlý bir derlemenin yayýmýdýr (Hat-
tingen-Ruhr 1959). Eserin neþredilmesini
Wehr’e Hellmut Ritter tavsiye etmiþ ve bir
nüshasýný Enno Littmann’a býrakmýþtý.
Wehr bu kopyadan hareketle eser üzerin-
de çalýþýrken Ritter ve Littmann’dan yar-
dým almýþtýr. 4. Der arabische Elativ.
Arapça’daki ism-i tafdîl hakkýndadýr (Wi-
esbaden 1952). 5. Englisch-französische
Mandatspolitik (Greifswald 1941). 6. Ver-
zeichnis der arabischen Handschriften
(Leipzig 1940). Alman Þarkiyat Cemiyeti
Kütüphanesi’nde bulunan Arapça el yaz-
malarýnýn katalogudur. 7. Al-øazzål¢s
Buch vom Gottvertrauen. Das 35. Buch
des I¼yåß £Ul†m ad-d¢n (Halle an der Sa-
ale 1940). Doçentlik tezidir (diðer çalýþmala-
rý için bk. Bibliographie der Deutschsprac-
higen Arabistik, XVIII, 376-378).
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5 Temmuz 1909 tarihinde Leipzig’de
doðdu. Ailesi daha sonra Halle (Saale) þeh-
rine taþýndý. Ýlk ve orta öðrenimini bura-
da gördü. Daha lisede iken Hans Bauer’in
derslerini izleme imkâný buldu ve Arapça
öðrendi. 1930’da liseden mezun olduktan
sonra Halle Üniversitesi Þarkiyat Filolojisi
Bölümü’ne kaydoldu. Öðrencilik dönemi-
nin ilk üç yarý yýlýný Halle’de, 1931-1932 kýþ
yarý yýlýný Berlin’de, bir sonraki dönemi yine
Halle’de okudu. 1932-1933 ve 1933-1934
kýþ dönemlerinde Leipzig’de misafir öðren-
ci sýfatýyla bulundu. Bu sebeple kendini Le-
ipzig þarkiyat geleneðine baðlý görüyor ve
mensuplarýna karþý minnet duygularý bes-
liyordu. Öðrencilik yýllarýnda Türkçe ve Fars-
ça’nýn yaný sýra Roman filolojisine de ilgi
duydu. Sonraki çalýþmalarýnda Roman fi-
lolojisinin Arap filolojisi araþtýrmalarýnda
faydalanýlabilecek bir bilim dalý olduðunu
farketti. Onun Arap dili tarihi ve lehçeleri
üzerine yaptýðý çalýþmalarda Roman filo-
lojisinde öðrendiklerinin büyük katkýsý ol-
muþtur. 1934’te üniversite öðreniminin ar-
dýndan modern fasih Arapça hakkýndaki
doktora tezini tamamladý (Die Besonder-
heiten des heutigen Hocharabischen mit
Berücksichtigung der Einwirkung der
europäischen Sprachen, Berlin 1934). Bu
çalýþmasýyla uluslar arasý bir þöhret ka-
zandý. 1935 Ekiminden 1939’un Martýna
kadar Þarkiyat Filolojisi Bölümü’nde ve ay-
ný bölüme baðlý Alman Þarkiyat Enstitü-
sü Kütüphanesi’nde asistan olarak çalýþ-
tý. 1938’de Ý¼yâßü £ulûmi’d-dîn’in otuz
beþinci kitabýný teþkil eden tevekkül ko-
nusunun ilk bahsiyle alt baþlýklarýndan tev-
hid kýsmýný Almanca’ya tercüme edip not-
lar ilâve ederek Einheitsbewusstsein
Gottvertrauen adlý doçentlik çalýþmasýný
sundu. 30 Ocak 1939 tarihinde kabul edi-
len doçentliðinin ardýndan Greifswald Üni-
versitesi’ne öðretim üyesi tayin edildi. Ge-
çirmiþ olduðu çocuk felci dolayýsýyla Nazi-
ler’in öðretim üyesi kampýna sevkedilme-
miþ ve savaþa katýlmamýþtýr. Aralýk 1939’-
da üniversitenin Felsefe Fakültesi’ne do-
çentlik tayini yapýldý.

8 Nisan 1943 tarihinde Erlangen’daki
Felsefe Fakültesi’ne tayin edildi. 1943-1944
kýþ döneminden itibaren buradaki görevi
yanýnda savaþ þartlarýndan dolayý Münih’-
teki Sâmî Dilleri Kürsüsü’nde de ders ver-
di. Islamica dergisinin altýncý sayýsýnda çý-
kan (1934), “Beiträgen zur Lexikographie
des Hocharabischen der Gegenwart” adlý
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